
Opskrift 1608 Bluse i dobbelt Linea med netmønster 
 
Størrelse: S (M) L 
 
Overvidde: 88 (99) 109 cm 
 
Længde: 67 (69) 71 cm (målt på blusen liggende fladt) 
 
Garn: Cewec Linea (34 % hør, 29 % bomuld, 37 % viskose, 50 g = 215 m) 
 
Garnforbrug: 2 (3) 3 ngl fv 03 (khaki) 
 2 (2) 3 ngl fv 04 (lys gul) 
 2 (2) 3 ngl fv 12 (laks) 
 2 (3) 3 ngl fv 06 (koral) 
 
Pinde:  Jumperpinde nr. 6, rundpind 40 cm nr. 6, hjælpepinde til sammenstrikning 
 
Strikkefasthed: 15 m i netmønster med dobbelt garn på p nr. 6 = 10 cm i bredden. 
 
NB! Hele arb strikkes i dobbelt garn. Første og sidste m strikkes ret på alle p til kantmaske. 
 
Netmønster 
1. p: 1 r (= kantm), *slå om, 2 r sm*, gentag *-* til der er 1 m tilbage på p, 1 r (= kantm). 
Gentag denne p hele arb igennem. 
 
Striber 
1. stribe: 2 tråde i fv 03 
2. stribe: 1 tråd fv 03 og 1 tråd fv 04 
3. stribe: 2 tråde i fv 04 
4. stribe: 1 tråd fv 04 og 1 tråd fv 12 
5. stribe: 2 tråde i fv 12 
6. stribe: 1 tråd fv 12 og 1 tråd fv 06 
7. stribe: 2 tråde i fv 06 
8. stribe: 1 tråd fv 06 og 1 tråd fv 03 
 
Ryg 
Slå 68 (76) 84 m op på jumperp nr. 6 med 2 tråde Linea fv 03. Strik 2½ cm rib (2 r, 2 vr) – husk 1 
kantm i hver side (1. p = vrangsiden). 
Fortsæt herefter i netmønster i 8 cm brede striber i forskellige fv-kombinationer som angivet 
ovenfor. Strik lige op til arb måler 65 (67) 69 vm (målt med arb liggende fladt). 
Luk de midterste 24 (28) 32 m af til halsudskæring og strik hver side færdig for sig. Luk på næste p 
fra halsen yderligere 2 m af. Når arb måler 67 (69) 71 cm, sættes de resterende 20 (22) 24 m på 
en hjælpep til senere sammenstrikning. 
Strik den anden side færdig på samme måde, blot spejlvendt. 
 
Forstykke 
Strik som ryggen til arb måler 50 (52) 54 cm, MEN strik kun den første stribe (= 2 tråde fv 03) 5 cm 
bred, så forstykket bliver lidt kortere end ryggen. 
Luk de midterste 16 (16) 20 m af til halsudskæring og strik hver side færdig for sig. Luk mod halsen 
yderligere 2, 2, 2 (2, 2, 2, 2) 2, 2, 2, 2 m af på hver 2. p. Når arb måler 64 (66) 68 cm, sættes de 
resterende 20 (22) 24 m på en hjælpep til senere sammenstrikning. 
Strik den anden side færdig på samme måde, blot spejlvendt. 
 



Ærmer (ens for alle str.) 
Slå 46 m op på jumperp nr. 6 med 2 tråde Linea fv 03. Strik 2½ cm rib (2 r, 2 vr) – husk 1 kantm i 
hver side (1. p = vrangsiden). 
Strik herefter netmønster med striber på samme måde som på ryggen, idet der samtidig tages 1 m 
ud i hver side for hver 4 cm i alt 9 gange = 64 m. Strik først de nye m med i mønsteret hver gang 
der er taget 2 m ud i hver side, så passer det bedre med mønsteret – indtil da strikkes de ret. 
Når arb måler 48 cm, lukkes løst af i mønster. 
Strik det andet ærme magen til. 
 
Montering 
Strik skuldrene sammen således: Læg ryg og forstykke sammen ret mod ret. Strik m til den ene 
skulder sammen ved at de 2 p med m holdes parallelt, og m fra begge p strikkes ret sammen og 
samtidig lukkes af. Strik den anden skulder sammen på samme måde. Halskant: Strik 84 (92) 96 
m op langs halskanten med den lille rundp nr. 6 og 1 tråd fv 03 og 1 tråd fv 06. Strik 2 cm rib (2 r, 2 
vr). Luk af i rib. 
Fugt de enkelte dele, spænd dem ud med vrangen opad i de angivne mål, og lad dem tørre 
liggende. 
Sy ærmerne i så at de går lige langt ned på hver side af skuldersømmen i begge sider, og sy 
derefter ærmesømmene. Sy sidesømmene fra ærmegabet og ned til toppen af den første stribe – 
lad resten stå åben til slids (som er kortere foran end bagpå). Hæft ender. 
 
 


